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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice, 5. máj 2015 

 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava bonsajov 

Vo štvrtok 7. mája 2015 začína v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach 
na Mánesovej 23 výstava Bonsai Cassovia 2015. Výstava vznikla v spolupráci s Bonsai 
centrom Košice a pre návštevníkov bude sprístupnená do nedele 10. mája 2015 v čase 
od 9:00 do 17:00 hod. 

 

Počas štyroch dní návštevníci uvidia viac ako 60 unikátnych stromov s dôrazom 
na kvalitu vystavovaných drevín. „Na výstave budú môcť návštevníci obdivovať dreviny 
pochádzajúce z našich lesov, ale aj stromy z ďalekých krajín, pričom budú vystavené 
aj najväčšie stromy na slovenskej bonsajovej scéne“, hovorí majiteľ Bonsai centra 
Košice a zároveň prezident Slovenskej bonsajovej asociácie Juraj Szabó.  

Súčasťou výstavy bonsajov bude aj výstava kimon a japonských mečov a bohatý 
sprievodný program. V piatok a sobotu sa návštevníci budú môcť počas celého dňa 
osviežiť originálnymi čajmi ponúkanými Dobrou čajovňou. V piatok a sobotu o 13:00 
hod. budú pripravené vystúpenia starých bojových umení Kendo, Iaido a Jiu jistu.  
Program výstavy spestrí každodenná poradenská činnosť, predaj drevín, ale aj ukážky 
tvarovania bonsajov. V sobotu a nedeľu počas celého dňa bude pre záujemcov, ktorí sa 
vopred zaregistrujú, prebiehať platená bonsajová škola pre pokročilých pod vedením 
renomovaných lektorov. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na skladanie papierových 
lotosových kvietkov. Novinkou bude nenáročné cvičenie v stoji na príjemnú, pokojnú 
hudbu Falun Gong.  

„Výstava je piatou výstavou bonsajov pripravenou v botanickej záhrade“, 
hovorí riaditeľ botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., 
a dodáva: „Spolupôsobenie človeka a rastliny vytvorilo raritnú podobu „mini stromov“ 
spojenú s filozofiou života pestovateľa a modifikáciou živého organizmu. Výsledkom 
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sú nádherné podoby známych aj exotických drevín a spolu s miniatúrnymi 
kompozíciami abiotických prvkov prinášajú do príbytkov estetickú dimenziu, 
zážitkovosť a atmosféru ďalekej, pre nás zaujímavej tajomnej kultúry a umenia.  

 

  

 

Foto: archív Bonsai centrum Košice: Fotografie z výstavy Bonsai Cassovia 2014 

Výstava bonsajov zároveň otvorí sériu májových podujatí v botanickej 
záhrade, ktoré už o týždeň budú pokračovať jarnou časťou dní otvorených dverí, 
počas ktorých si návštevníci budú môcť prezrieť aktuálne sprístupnené expozície 
botanickej záhrady a zároveň si zakúpiť rastliny z nadprodukcie“, pozýva 
do Botanickej záhrady UPJŠ doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. 

KONTAKTY: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
Mánesova 23, 043 52  Košice 
tel.:055/ 234 16 67 (vrátnica), 055/ 234 16 76 (sekretariát) 
e-mail: botgard@upjs.sk 
www.bz.upjs.sk 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie alebo dohodnutie návštevy BZ za účelom spracovania 
materiálov kontaktujte RNDr. Andreu Fridmanovú, PhD. (tel: 055/234 1672, mob: 0917 137 463, 
e- mail: andrea.fridmanova@upjs.sk) 
 

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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